
   Colofon
Gemeente Dronten: 
Postadres: Postbus 100, 
8250 AC Dronten.
Gemeentehuis: 
De Rede 1, Dronten. Tel. 14 0321. 
Openingstijden maandag t/m vrijdag 
08.30 – 17.00 uur. 
Maak eerst een afspraak (online of tele-
fonisch) of vraag een product of dienst 
aan via www.dronten.nl.
Gemeentewerf: 
De Reest 3, Dronten. Tel. 14 0321. 
Openingstijden maandag t/m vrijdag
08.00 – 17.00 uur.
Milieustraat: 
De Schipbeek 30, Dronten 
Tel. 14 0321. 
Openingstijden: werkdagen 
09.30 – 12.00 uur en 13.30 – 15.30 uur 
Zaterdag 8.00 – 13.00 uur

Van 26 september
tot en met 2 oktober wordt er 
gecollecteerd voor HandicapNL

Van 3 tot 9 en met oktober
wordt er gecollecteerd voor 
HandicapNL

Voor meer informatie over de 
collectes zie:
bit.ly/collecterooster-dronten

Collectes

E-mail: gemeente@dronten.nl, 

website: www.dronten.nl.

WhatsApp: (06)  51 849 073

Facebook.com/gemeentedronten

Gemeentedronten

@VolgDronten

Werkzaamheden

De Zuid is van
maandag 13 september t/m 
vrijdag 15 oktober afgesloten 
van de manege tot na het 
kruispunt richting de Dronter-
weg. Info: www.dronten.nl/
dezuid. 

Er wordt groot onderhoud 
gedaan aan De Kampersluis 
aan de Colijnweg in Dronten. 
Hiervoor is er op de brug van 
13 september tot 10 oktober 
een halve rijbaanafzetting. 
Autoverkeer kan dan slechts 
om en om passeren. Er zijn 
verkeersregelaars aanwezig. 

De rijbaan van de Zeilmaker-
straat wordt in twee delen 
herstraat. Het eerste gedeelte 
is vanaf Takelaarstraat tot 
ongeveer Zeilmakerstraat-
nummer 9/11. In het tweede 
gedeelte wordt Zeilmaker-
straatnummer 9/11 tot en met 
de parallelweg van De Noord 
herstraat. Als alles meezit zijn 
de werkzaamheden op vrijdag 
1 oktober gereed.

Van woensdag 29 september 
tot vrijdag 8 oktober 06.00 
uur wordt er in de avonden 
en nachten gewerkt aan de 
N302 tussen Harderhaven en 
Harderwijk. Elke avond tussen 
20:00 uur en 06:00 uur is de 
weg dicht voor verkeer. In het 
weekend van vrijdagavond
1 oktober 20:00 uur tot en met 
maandagochtend 4 oktober 
06:00 uur is de weg helemaal 
afgesloten.

Kijk voor meer informatie
en alle wegwerkzaamheden
op www.dronten.nl/
wegwerkzaamheden
en op www.flevoland.nl/
werkaandeweg.
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Heeft u vragen
over bijeenkomsten

of
coronagerelateerde

meldingen
bel dan

met 14 0321.

Welzorg en Medipoint zijn de nieu-
we leveranciers van Wmo-hulp-
middelen (o.a. scootmobielen 
en rolstoelen) in onze gemeente. 
Dit was nodig omdat de vorige 
leverancier van hulpmiddelen, het 
Hulpmiddelencentrum (HMC), fail-
liet was gegaan. Hiermee is voor 
veel inwoners een vervelende 
periode definitief afgesloten. 

HMC is enige jaren onze leveran-
cier geweest van onder andere 
scootmobielen en rolstoelen. Hun 
prestaties bleven in toenemende 
mate achter bij de verwachtingen 
en voldeden niet aan de gemaakte 
afspraken. Veel inwoners moesten 
lang wachten op de levering van 
een nieuw hulpmiddel, of op de 
aanpassing of de reparatie van 
hun bestaande hulpmiddel. Een 
aantal inwoners kon hierdoor 
soms dagen niet naar buiten. 
HMC was in ruim 100 gemeenten 
actief en is in april 2020 uiteinde-
lijk failliet gegaan. Mooi dat Wel-
zorg in de periode na april 2020 
het stokje tijdelijk heeft willen 
overnemen en wel de noodzakelij-
ke kwaliteit kon leveren. 

Samen met de gemeenten Urk en 
Noordoostpolder is een aanbeste-
ding voorbereid waarbij scherp is 
gekeken naar een snelle levertijd 
van hulpmiddelen én naar een 
goede dienstverlening voor onze 

inwoners. Twee zaken die in de af-
gelopen periode bij HMC onder de 
maat waren. Daarnaast is bewust 
gezocht naar twee partijen, om 
niet teveel afhankelijk te worden 
van één leverancier. 

Met Welzorg en Medipoint hebben 
we partijen gekozen die goede 
kwaliteit en dienstverlening kun-
nen en willen bieden tegen een 
redelijke prijs. Zij willen zich maxi-
maal inzetten voor onze inwoners 
die een hulpmiddel nodig hebben. 
Zo helpen wij hen om zo mobiel 
mogelijk te kunnen zijn en blijven!

Peter van Bergen 
Wethouder Sociaal Domein

Nieuwe website Sport in DrontenNieuwe leveranciers 
Wmo-hulpmiddelen

Foto: FotostudioWierd

De landelijke Nationale Sportweek vond afgelopen week plaats. 
Tijdens de Sportweek openden beweegaanbieders hun deuren 
om zoveel mogelijk mensen te inspireren om een leven lang te 
genieten van het plezier van sport en bewegen. In gemeente 
Dronten werd de Sportweek door Sport in Dronten georgani-
seerd. Zaterdag 18 september openden wethouders Van Ameron-
gen en Korting de week in de gemeente Dronten met het startsein 
voor het sportfeest de No Limit Challenge en door de vernieuwde 
website van Sport in Dronten te lanceren. De vernieuwde website 
www.sportindronten.nl is het platform voor sport en beweging 
in gemeente Dronten. Alle lokale sportverenigingen staan hierop, 
wat het vinden van een passende sport- of beweegactiviteit ver-
gemakkelijkt.

Jubilarissen
gehuldigd
Burgemeester Gebben heeft 
twee jubilarissen van muziekver-
eniging Maris Sonores gehuldigd 
tijdens een buitenconcert in
De Tas in Biddinghuizen.

Het gaat om de heer Wim Wijma 
(hij is al 80 jaar muzikant en 
woont ook in De Tas) en
mevrouw Petra Wilbrink
(speelt al 40 jaar muziek). 

Beschermd wonen in Gemeente Dronten Column Wendy Rademakers

Begin 2020 was ik in De Meer-
paal voor de lancering van het 
project Beschermd Wonen in 
Beweging. We dachten samen na 
over hoe we in Dronten ervoor 
kunnen zorgen dat mensen met 
een psychische kwetsbaarheid 
hier prettig wonen.

Een van de ervaringsdeskundi-
gen opende haar speech op het 
podium met “Aan mij is niets te 
zien”. Vervolgens vertelde ze wat 
er niet te zien was; alles waar ze 
zelf tegenaan liep, de angst en de 
drempels die ze ervaarde richting 
de buitenwereld. Kippenvel kreeg 
ik. Een andere ervaringsdeskun-
dige vertelde mij tijdens een bij-
eenkomst hoe hoog de drempel 
van haar eigen huis was om naar 
buiten te stappen, de wereld in. 
Hoe ze dacht dat al haar worste-
lingen juist wél te zien waren. En 
hoe kwetsbaar ze zich daardoor 
voelde en die anderen veel meer 
waard vond dan zichzelf; zij 
worstelden niet met zoiets, toch? 

Zij konden toch wél zomaar naar 
buiten stappen en deelnemen in 
de buurt? Angst voor afwijzing, 
onbegrip, en dus ook pijn.

In de gemeente Dronten mag ik 
werken als coördinator buurt-
bemiddeling van MDF (Maat-
schappelijke Dienstverlening 
Flevoland). Wij hebben dagelijks 
te maken met buren die moeite 
hebben met elkaar, soms zelfs 
een conflict hebben. En geluk-
kig bemiddelen we met succes 
en horen we terug hoe mensen 
daarna weer prettiger naast 
elkaar wonen. Wat beide erva-
ringsdeskundigen zo moedig 
deelden, merken wij heel vaak in 
ons werk: invullen voor de ander. 
Denken dat je weet waarom de 
ander doet wat hij of zij doet. En 
dan vervolgens, op basis van je 
eigen invulling, gaan handelen. 
Niet checken of het klopt wat 
je denkt maar geïrriteerd raken 
omdat de buurman je bewust 
negeert, treitert of uitdaagt door 

zijn gedrag. Geluiden interpre-
teren als “ze doet het expres, 
omdat ze wéét dat ik hier wakker 
van word!”.

Als wij bemiddelen tussen buren, 
horen wij heel vaak: “O als ik dát 
had geweten, dan had ik niet zo 
gereageerd!” Wat de ervarings-
deskundigen deelden, en ik hier 
nu opnieuw, mag hopelijk voor 
bewustwording zorgen. En voor 
het doorbreken van het taboe op 
psychische kwetsbaarheid. “Had 
ik maar een gebroken been, dan 
zagen mensen dat gips en was 
het duidelijk. Ik heb een de-
pressie, dat zie je niet en is niet 
duidelijk!” 

Mag dit een pleidooi zijn namens 
iedereen die deelnam aan het 
project Beschermd Wonen in 
Beweging, namens het team van 
MDF buurtbemiddeling en ie-
dereen die dit onderschrijft: niet 
invullen waarom iemand doet 
wat hij of zij doet. Ik daag u uit 

om er, vanuit een open houding, 
eens een vraag over te stellen 
aan de ander. Wie weet verrast 
het antwoord u! 

Wendy Rademakers, coördinator 
buurtbemiddeling MDF.

Deze column is onderdeel
van een reeks berichten over 
beschermd wonen in de wijk.
Hiermee wil de gemeente
Dronten inwoners informeren 
over de ontwikkelingen op het 
gebied van beschermd wonen. 
Wilt u ook iets delen over uw 
ervaring met psychische kwets-
baarheid? Mail dan naar:
sociaal0321@dronten.nl.

Foto: Fotostudio Wierd
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Bekendmakingen

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)Agenda

Datum Tijd Activiteit Locatie

7 oktober 19:30-23:00 uur Raadsvergadering Online te volgen 
   op www.dronten.nl

Agenda’s van raads- en commissievergaderingen vindt u op www.dronten.nl (Gemeenteraad)

Help mee aan de veiligheid in de gemeente Dronten.

Download de app, want hoe meer mensen deelnemen, hoe sneller
een persoon of voertuig wordt gevonden.

www.burgernet.nl

 1 

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 15 september 2021 tot en met 
woensdag 22 september 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-1131 16-09-2021 Industrieweg 42 Swifterbant, vervangen van bestaande portocabins door 

nieuwere  
2021-1137 15-09-2021 De Kwartel 6 Dronten, tijdelijk plaatsen van een woonunit ivm interne 

verbouwing van de woning 
2021-1143 17-09-2021 Molenaarsgilde Dronten, plaatsen van een vlonder in de vijverpartij ter  

hoogte van Molenaarsgilde Dronten 
2021-1140 14-09-2021 Noordhoren 9 Swifterbant, realiseren van een halve nokverhoging 
2021-1141 15-09-2021 De Morinel 334 Dronten, wijzigen van de indeling van de kozijnen en 

plaatsen van kunststof kozijnen 
2021-1142 16-09-2021 Elandweg 3 Swifterbant, dempen van de sloot tussen kavels h111 en h112 

met grond van de desbetreffende kavels 
2021-1144 16-09-2021 De Schepel 24 Dronten, plaatsen van een schuur met overkapping 
2021-1151 18-09-2021 Dronterweg 19 Dronten, uitbreiden van het onderstation met een 20kv 

gebouw, twee transformatorboxen en bijbehorende velden.  
2021-1153 20-09-2021 Staalwijk 53 Dronten, plaatsen van 4 vlaggenmasten met baniervlag in boch  

gemeentegroen tegenover Staalwijk 53 te Dronten 
2021-1154 20-09-2021 Lancasterdreef 1 Dronten, ombouwen van de garage tot nagelstudio 
2021-1161 16-09-2021 Plantweg 52 Biddinghuizen, plaatsen van een schotelantenne globecomm 

europe bid-30 
2021-1162 16-09-2021 Plantweg 52 Biddinghuizen, plaatsen van een schotelantenne globecomm 

europe bid-31 
2021-1160 20-09-2021 De Wierse Biddinghuizen, tijdelijk bouwen van een tiny house  
2021-1163 16-09-2021 Plantweg 52 Biddinghuizen, plaatsen van een schotelantenne globecomm 

europe bid-32 
2021-0901 21-09-2021 Vossenmeerdijk, Voor de aanleg van de nieuwe weg met de op- en afritten 

moeten er nog een aantal bomen worden gekapt  
 
Wilt u een van bovengenoemde dossiers inzien dan kunt u daarvoor een afspraak inplannen via de website 
www.dronten.nl. Het publiceren van aangevraagde omgevingsvergunningen is informatief. U kunt nog geen 
zienswijzen, bezwaar of beroep indienen. In volgende publicaties kunt u lezen of dit wel mogelijk is. 
 
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen 
In de periode van woensdag 15 september 2021 tot en met woensdag 22 september 2021 zijn op verzoek 
van de aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2021-0671 Klingenweg 3 Swifterbant, handelen in strijd met regels ro (wijzigen van de bestemming 

en bedrijf aan huis)  
 
  
2021-0948 Sprengerlaan 7 Dronten, bouwen van een veranda met plat dak  
Het publiceren van deze ingetrokken aanvragen is informatief. U kunt geen zienswijzen, bezwaar of beroep 
indienen. 
 
Verlenging beslistermijn 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht heeft besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn 
van maximaal 6 weken: 
 
Dossier Omschrijving 

 
2021-0968 Bijsselseweg 11 132 Biddinghuizen, verbouwen en uitbouwen van een geschakelde 

woning 
2021-0955 Sint Barbaragilde 1 Dronten, realiseren van een opbouw op de garage 
2021-0986 Staverdense Beek 20 Biddinghuizen, plaatsen van een schuurtje naast het huis 
 
Het publiceren van deze verlenging beslistermijn is informatief. U kunt geen zienswijzen, bezwaar of beroep 
indienen. 
 
Genomen besluiten (beschikkingen) reguliere aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van donderdag 16 september 2021 tot en met 
woensdag 22 september 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  
genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-0718 Strandgaperweg Biddinghuizen (kad. sectie d2062, d2064, d2066, 
d2068 en d2070), renoveren van de bestaande golfbaan 

V 17-09-2021 

2021-0794 Hondweg 27 Dronten, vervangen van kozijnen en dak V 17-09-2021 
2021-0836 Staverdense Beek 22 Biddinghuizen, plaatsen van een prefab 

aanbouw aan de woning inclusief een carport 
V 22-09-2021 

2021-0868 De Noord 27 Dronten, gewijzigd uitvoeren van de balkons  V 21-09-2021 
2021-0932 Hondweg 16 Dronten, uitvoeren van nevenactiviteiten V 20-09-2021 
2021-0959 Harenberg 1 Biddinghuizen, Verbreden van de oprit naar de 

maximale breedte 
V 20-09-2021 

2021-1070 Escudo 19 Dronten, plaatsen van een dakkapel op de voorgevel 
van een woonhuis op de 2e verdieping 

V 16-09-2021 

2021-1111 Osbornehof 6 Dronten, uitbreiden van de woning  V 17-09-2021 
 
* = betekenis soort besluit 

 V= Verleend  VV=Vergunningsvrij G= Geweigerd  R= Van rechtswege verleend   IV=ingetrokken 
vergunning 

 
Inzage 
Wilt u een van bovengenoemde dossiers inzien dan kunt u daarvoor een afspraak inplannen via de website 
www.dronten.nl. 
 
Bezwaar en voorlopige voorziening 
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 6 weken na de dag van verzending van het besluit aan de 
aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van 
team Bedrijfsvoering POCJB. Een bezwaarschrift schort de werking van een beschikking niet op. Wanneer 
een belanghebbende de inwerkingtreding van de beschikking wil voorkomen, dient ook een verzoek om 
voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het indienen van een voorlopige voorziening 
is griffierecht verschuldigd. 
 
Zowel het bezwaarschrift als het verzoek om voorlopige voorziening kunnen ook digitaal worden ingediend. 
Hiervoor is een DigiD noodzakelijk. Het bezwaarschrift kan via www.dronten.nl rubriek ‘Digitale formulieren’ 
worden ingediend. Voor de voorlopige voorziening is dit: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.  
 
 

Kijk voor alle officiële berichten op www.officielebekendmakingen.nl. Publicaties daarop zijn leidend. 
Aan bekendmakingen op papier, zoals op deze pagina, kunnen geen rechten meer ontleend worden.

Ontwerpbesluit 
(ver)plaatsing 
ondergrondse containers 
Smedengilde
Op 22 september heeft het college het ontwerp-
besluit genomen inzake het voornemen om de 
locatie aan Smedengilde ter hoogte van huis-
nummers 30-40 in de buurt De Gilden in de wijk 
Dronten West te Dronten, zoals aangegeven op 
bijbehorende tekening met kenmerk 2021-DSME-
13-01 d.d. 17-09-2021, aan te wijzen als inzamel-
plaatsen voor drie ondergrondse verzamelcon-
tainers waarvan één voor huishoudelijk restafval, 
één voor plastic, metalen en drankkartons (PMD) 
en één voor oud papier en karton (OPK).

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende tekening 
ligt vanaf 30 september 2021 tot en met 
10 november 2021 ter inzage op het huis van de 
gemeente Dronten aan de Rede 1 te Dronten.
Het ontwerpbesluit wordt gepubliceerd op de ge-
meentepagina, de website en het gemeenteblad, 
de bijbehorende tekening wordt als bijlage toege-
voegd. De direct omwonenden worden geïnfor-
meerd over de voorgenoemde (ver)plaatsing.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de terinzagelegging 
kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen 
tegen dit ontwerpbesluit kenbaar maken bij het 
college van burgemeester en wethouders via 
onze website www.dronten.nl of per brief, ter 
attentie van het team Afval en Reiniging. 

Wij verzoeken u vriendelijk in uw correspondentie 
te verwijzen naar het onderwerp:
‘(ver)plaatsing ondergrondse containers 
Smedengilde’.

Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren ge-
bracht worden bij het team Afval en Reiniging, op 
afspraak, via de onderstaande contactgegevens.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de heer J. van der Torren via 
telefoonnummer 14 0321 of per e-mail via
gemeente@dronten.nl.

N.B. wij maken u erop attent dat slechts beroep 
tegen het uiteindelijke besluit kan worden inge-
diend als ook een zienswijze is ingebracht tegen 
het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

Standplaatsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft op basis van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV), het Standplaatsenbeleid 
gemeente Dronten en de bijbehorende beleidsre-
gels de volgende vergunningen verleend voor het 
innemen van een standplaats:

Verleend
(Dossier) voor de verkoop van appels en peren 
wekelijks op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur op 
het Havenplein te Dronten. Verzonden op
21 september 2021.

U kunt de desbetreffende stukken gedurende
6 weken na verzenddatum van het besluit inzien. 
U kunt daarvoor een afspraak maken via de web-
site www.dronten.nl of telefoonnummer 14 0321.

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn 
van 6 weken na de dag van verzending van de be-
schikking aan de aanvrager, schriftelijk of digitaal 
bezwaar maken tegen dit besluit bij het college 
van burgemeester en wethouders, t.a.v. team 
Bedrijfsvoering POCJB.
Een bezwaarschrift schort de geldigheid van een 
beschikking niet op. Als een bezwaarschrift wordt 
ingediend, kan tegelijkertijd een verzoek om een 
voorlopige voorziening worden gericht aan de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Mid-
den-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij het team
Vergunningen, Handhaving en Veiligheid via
telefoonnummer 14 0321.

Indien u digitaal bezwaar wilt maken, dan kunt 
u dit doen via de gemeentelijke website, digitale 
formulieren. U hebt dan wel een DigiD nodig. 

Indien u digitaal een verzoek om een voorlopige 
voorziening wilt indienen, kunt u dit doen via het 
digitaal loket bestuursrecht  (loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht). U hebt dan wel een DigiD nodig. 
Voor het indienen van een voorlopige voorziening 
is griffierecht verschuldigd. Meer informatie en 
uitleg over het indienen van een voorlopige voor-
ziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Reevesluis Doedag: 
activiteiten voor jong en oud
In het IJsseldelta Programma wordt ge-
werkt aan een mooie en veilige IJsseldelta. 
In de afgelopen jaren is er volop gebouwd 
aan de nieuwe Reevesluis in het Dronter-
meer. De werkzaamheden zijn afgerond en 
de Reevesluis is klaar. Tijdens de Reevesluis 
Doedag viert het projectteam deze mijlpaal 
met inwoners uit Kampen, Dronten en 
omgeving. 

Jong en oud wordt uitgenodigd om deel 
te nemen aan een van de leuke activiteiten 
op zaterdag 2 oktober. Toegang is gratis, 
maar vooraf aanmelden is noodzakelijk en 
verplicht. Tijdens de Reevesluis Doedag 
krijgen bezoekers de kans om de Reeve-

sluis en het gebied van dichtbij te bekijken 
met een van de leuke activiteiten: laat je 
meevaren door de Reevesluis met een van 
de rondvaarten door de sluis en het gebied, 
leer alles over de Reevesluis met een van 
de rondleidingen over het sluisterrein of 
verken de omgeving met een fietstocht. 
Op de informatiemarkt bij Restaurant At 
Sea vertelt het projectteam alles over het 
gerealiseerde werk en de projecten waar zij 
de komende tijd.

Aanmelden of meer informatie?
Kijk dan op www.ijsseldeltaprogramma.nl/
doedag.


